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Якщо навесні ми повинні були старанно піклуватися про свою втомленою за зиму шкірі
допомогою всіляких живильних масок, то з настанням літа пора подумати про
зволоження і захисту від сонця. Давайте допоможемо нашим улюбленим випробуваним
кремам натуральними засобами, які не менш ефективні і, до того ж, настільки ж прості у
використанні.

Молода кропива – просто криниця вітамінів, які освіжать і підживлять вашу шкіру на
початку иссушающего літа. Не чекайте, поки колючі стебла стануть жорсткими і менш
корисними – надягайте гумові або бавовняні рукавички і вперед, до парку або
довколишній лісок за зеленою косметикою! Якщо назбираєте багато – радимо прийняти і
“всередину” – у вигляді салатів і супів. Тільки не забудьте обшпарити окропом перш, ніж
покладіть в рот пекучі листочки. Для використання в косметичних цілях ошпарювати
кропиву не обов’язково, тільки бережіть руки в процесі приготування кропив’яного соку.
А приготувати його можна за допомогою соковижималки, м’ясорубки або міксера. Втім,
для деяких рецептів достатньо буде і просто подрібненого листя. Ну а ті, хто не має
можливості розжитися молодий кропивою – можуть відвідати найближчу аптеку і купити
упаковочку висушеної.

Кропив’яні рецепти:
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Для жирної шкіри дуже корисний наступний лосьйон: до 100 мл горілки додати столову
ложку соку листя кропиви. Протирати обличчя вранці і ввечері, не менше 2 місяців.
Результат – свіжа, чиста і сяюча шкіра.

Столову ложку сухих подрібнених листків кропиви (або 2 ст.л. свіжих) залити склянкою
крутого окропу, настояти 30 хвилин і процідити. Настій рекомендується для протирання
жирної шкіри обличчя або для компресу. Для цього марлеву серветку, складену в 2-3
шари, змочити в настої і накласти на лоб, щоки і підборіддя на 5-10 хвилин. Процедуру
повторити 3-4 рази. Компрес підсилює обмінні процеси шкіри, покращує її кровообіг і
колір, робить шкіру м’якою та еластичною.

1-2 столові ложки подрібненого сухого листя кропиви всипати в порцелянову чашку,
залити теплою водою до отримання густої кашки. Безперервно помішуючи, нагрівати її на
пару протягом 7-10 хвилин, а потім нанести на обличчя і шию. Через 20-25 хвилин маску
видалити ватним тампоном, а обличчя обполоснути теплою водою. Такі живильні маски
роблять 2-3 рази в тиждень. Вони підходять для будь-якої шкіри, але особливо для сухої
і млявою. Перед нанесенням маски шкіру слід очистити лосьйоном, а суху шкіру ще і
змастити жирним кремом.

Чайну ложку сухих подрібнених листків кропиви залити столовою ложкою теплого
молока і настояти 10 хвилин, після чого додати чайну ложку курячого жовтка. Суміш
нанести на обличчя на 20 хвилин. Маска рекомендується для нормальної і сухої шкіри.
При жирній шкірі використовуйте білок.

Чарівна дія кропиви на волосся оцінили навіть француженки. Якщо ваша шевелюра на
очах рідшає або перестала блищати, заваріть столову ложку сухої кропиви (або 2 –
свіжої) 1 склянкою окропу і цим настоєм змочуйте голову після миття, злегка масажуючи.
Робіть таку нескладну процедуру регулярно і незабаром станете власницею розкішної
гриви блискучих волосся.

Залишилося додати, що зайву кропиву можна заморозити, попередньо подрібнивши
листочки (зручніше це зробити у формочках для льоду) або змішати віджатий сік з
чистою водою і приготувати льодові кубики для протирання шкіри.
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Влітку, рятуючись від спеки, ми, по можливості, оголюються. Тому не зайвим буде
подбати про область декольте – вона, як відомо, незмінно привертає чоловічу увагу.

Ложку вершків змішайте з подрібненою морською сіллю і нанесіть суміш на декольте.
Через 20 хвилин шкіра придбає гладкість і бархатистість.

Можна зробити і сирну маску – 2 ст.л. сиру змішати з 1 ст.л. рослинного масла і 1 ч.л.
фруктового соку. Отриману змести нанести на шию і груди, а через 20 хвилин змити
теплим відваром ромашки.

Зовсім скоро настане полуничний сезон. Поглинаючи це божественне ласощі, не
пропустіть випадку побалувати свою шкіру ефективними полуничними масками та
лосьйонами:

Для протирання будь-якої шкіри придатна полунична вода: 250 г свіжих ягід розім’яти
ложкою, віджати через тонку тканину, в сік додати щіпку соди, декілька крапель спирту,
добре розмішати і влити чверть склянки молока. Вранці змащувати цією сумішшю обличчя
і через 10 хвилин змивати водою кімнатної температури. Суміш можна зберігати в
холодильнику кілька днів.

Сік полуниці – випробуване косметичний засіб для видалення пігментних плям і веснянок.
З ягід вичавити сік, змочити в ньому шматочок вати або марлі і протерти обличчя.
Протирання чистим соком полуниці добре діє також на жирну, пористу, всіяну вуграми
шкіру обличчя. При вугрової висипки корисно протирати шкіру соком, змішаним з
гліцерином.

З метою тонізації і освіження будь-якої шкіри обличчя можна протирати шматочком
льоду із замороженого соку полуниці. Сік залишити на обличчі 15-20 хвилин, потім змити
холодною водою і нанести живильний крем.

Для тонкої, чутливої шкіри рекомендується маска з чайної ложки сиру, змішаного з
такою ж кількістю рідкого меду, і двох чайних ложок полуничного соку. Особа густо
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змастити цією сумішшю, через 10-15 хвилин змити холодною водою.

Для сухої і нормальної шкіри рекомендується маска з декількох стиглих ягід полуниці,
розтертих зі столовою ложкою оливкової олії (можна прокип’яченого на паровій бані і
відстояти соняшникової олії).

Ну і не забувайте про огірки – це найшвидша і легка рослинна косметика. Живильні
цілющі властивості огірка знаходяться безпосередньо під зеленою шкіркою. Тому,
очищаючи овочі для салату, не забудьте викласти високохудожнім візерунком з
огірковим очисток своє улюблене обличчя. А знімати все це пишність варто не раніше,
ніж через 20 хвилин. Причому вмиватися потім не потрібно.
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